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De regeldruk bij het organiseren van evenementen is
hoog. Per gemeente kunnen andere eisen gelden
voor het organiseren van een festival, circus,
popconcert, wielerronde of ander evenement. Vaak
moeten meerdere vergunningen worden aangevraagd voor verschillende aspecten van één
evenement, zoals muziek, horeca, tribunebouw en
wegafzetting of omleiding.
De EvenementAssistent versimpelt het aanvraag- en
vergunningproces bij evenementen via één uniform
aanvraagproces voor alle vergunningaanvragen en
meldingen. Deze vereenvoudiging levert een
besparing op van 10-15%, bij zowel gemeenten als
hulpdiensten en organisatoren. De EvenementAssistent is een landelijk werkend webbased
applicatie, oproepbaar vanuit iedere gemeente. De
EvenementAssistent doorloopt alle stappen van het
evenementenproces: van aanvraag, advisering tot
vergunning en evaluatie. Hiermee wordt de hele
keten vanaf aanvrager tot en met de hulpdiensten
ondersteund. De EvenementAssistent faciliteert
gemeenten inhoudelijk, maar gemeenten blijven zelf
uiteraard de afwegingen maken voor de uiteindelijke
vergunningverlening.

Stichting EvenementAssistent
De Stichting EvenementAssistent opgericht in juni
2012 is een samenwerkingsverband (PPS) van
gemeenten en koepelorganisaties van evenementondernemers. De EvenementAssistent is bedacht,
ontwikkeld en getest door diverse gemeenten en
organisatoren tijdens de casus Evenementenvergunning van het programma ‘Slim geregeld, goed
verbonden’ (Sggv) van het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
In januari 2013 heeft het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de
opdracht gegeven de EvenementAssistent verder te
ontwikkelen in het kader van het programma
Regeldrukvermindering sport en vrijwilligersorganisaties. Het ministerie heeft een startkapitaal
verleend om in 2013 dit doel te kunnen realiseren.

EvenementAssistent

Voor wie?
De EvenementAssistent is primair ontwikkeld als
webapplicatie voor gemeenten, die daarmee het
aanvraag- en vergunningverleningproces voor
evenementen kunnen vereenvoudigen en digitaliseren.
Bij veiligheidsregio’s bestaat de nadrukkelijke wens
om het aanvraag- en adviesproces binnen de regio te
standaardiseren en toegang te krijgen tot het
aanvraagformulier en de evenementenkalender van
de EvenementAssistent. De voordelen van de
EvenementAssistent voor gemeenten, veiligheidsregio’s en ondernemers zijn optimaal wanneer alle
gemeenten binnen een veiligheidsregio zijn
aangesloten. Wanneer nog niet alle gemeenten zijn
aangesloten kan een veiligheidsregio een aansluiting
nemen op de EvenementAssistent met beperkte
functionaliteit om zodoende toch toegang te krijgen
tot de evenementenkalender.
De gemeente is en blijft uiteraard het centrale punt
en regievoerder.

Voordelen EvenementAssistent
De EvenementAssistent biedt gemeenten een beter
en sneller proces, levert een bijdrage aan veiligheid
van evenementen en verlaagt inspanningen en administratieve lasten van de ondernemer.
• De afhandeling van aanvragen en meldingen via
één landelijke standaard webapplicatie.
• Tenminste 10-15% lastenvermindering voor
gemeenten, veiligheidsregio’s en ondernemers.
• Het gemeentelijk beleid is op vele aspecten opgenomen in de EvenementAssistent, maar maatwerk
is mogelijk.
• Eenvoudige gegevensuitwisseling met politie,
brandweer, GHOR en andere door de gemeente in
te roepen adviseurs.
• Een automatische risicoscan.
• Een lokale / regionale / landelijke evenementenkalender voor meldingen en vergunningen.
• Een koppeling met gemeentesystemen.
• Een koppeling met het Ondernemingsdossier.
• Een koppeling met het Landelijk Crisis
Management Systeem (LCMS), de Nationale
Politie Kalender en andere landelijke systemen.
• Opgenomen als deel IV van de Handreiking
Evenemenentenveiligheid.
• Centraal technisch en fuctioneel beheer van de
applicatie.
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Het proces en de werking

Dossier: iedere aanvrager krijgt automatisch een
eigen dossier, waardoor aanvragen kunnen worden
hergebruikt.
Standaardsjablonen voor bijlagen: voorbeelden van
de in te dienen bijlagen zijn voor organisatoren
beschikbaar.
Kalender: alle ingevoerde evenementen zijn
opgenomen. Handig en inzichtelijk voor politie en
veiligheidsregio’s. Hiermee is zowel landelijk,
regionaal als lokaal een evenementenkalender
beschikbaar. De gegevens bevatten zowel meldingen
als vergunningen als de status van de aanvraag.
Behandelmodule: de gemeenschappelijke module
waar informatie over het betreffende evenement
kan worden uitgewisseld. De behandelmodule biedt
overzicht voor alle partijen en inzicht in alle
relevante communicatie, zoals documenten en
e-mailverkeer.

De EvenementAssistent is het communicatiemiddel
tussen de gemeente en de aanvrager van een
evenement. De aanvrager komt via de gemeentelijke
website in het organisatordeel van de EvenementAssistent terecht. Zodra de aanvraag is ingediend,
ontvangt de gemeente, in haar eigen deel van de
EvenementAssistent, een signalering en kan vanaf
dat moment de aanvraag in behandeling nemen. De
EvenementAssistent is een volledig digitaal proces.
De volgende vergunningen en meldingen zijn in één
keer aan te vragen (ook bij meerdere bevoegde
gezagen gelijktijdig):
•
•
•
•
•

Melding van een klein evenement / buurt BBQ.
Evenementenvergunning / vooraankondiging.
Ontheffing drank- en horecawet.
Constructies en voorwerpen plaatsen.
Ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen op
de weg.
• Ontheffing gebruik van de weg en/of wedstrijd
met voertuigen.
• Gebruiksvergunning of melding voor tijdelijk gebruik gebouw.

Verdere specificaties

De EvenementAssistent staat garant voor een
transparant proces door:
Aanvraagmodule met risicoscan: vragen zijn landelijk
en uniform, maar integratie met plaatselijke verordeningen vindt plaats. Aan de module is een (nietopenbare) automatische risicoscan gekoppeld.
Regelhulp: alle wettelijke en plaatselijke regelingen
vormen de basis. Afhankelijk van de plannen van de
evenementenmaker bepaalt het systeem welke
noodzakelijke meldingen, vergunning of ontheffingen
nodig zijn.

• De EvenementAssistent is geheel webbased.
• Data uit de EvenementAssistent zijn uitwisselbaar
met de gemeentelijke zaak- of backoffice systemen. Dat gebeurt met een soap webservice op basis van StUF zaken.
• Ook zonder koppeling met de gemeentelijke systemen is de EvenementAssistent prima rechtstreeks
te gebruiken via het web.
• Bij gebruik van het koppelvlak kunnen ook statuswijzigingen en documenten automatisch retour
worden gestuurd naar de EvenementAssistent.
• De EvenementAssistent is eenvoudig en snel te integreren in het huidige werkproces. Het koppelvlak is uitvoerig gedocumenteerd.
• De verwachting is dat vrijwel alle leveranciers van
zaaksystemen het koppelvlak gaan ondersteunen.
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Wat kost het?

Tarief veiligheidsregio’s

De EvenementAssistent is een landelijke webapplicatie voor gemeenten. Voor gebruik sluit de
gemeente een overeenkomst met de stichting
EvenementAssistent en betaalt naast een éénmalige
aansluitbijdrage een jaarlijks tarief op basis van het
aantal inwoners in de gemeente.

Voor veiligheidsregio’s geldt een speciaal aansluittarief en een jaarabonnement op basis van € 0,04 cent
per inwoner. Gemeenten die een eigen aansluiting
op de EvenementAssistent hebben, worden op het
jaarabonnement in mindering gebracht.

Veiligheidsregio’s kunnen een speciale VR-variant
van de EvenementAssistent afnemen.
De Stichting EvenementAssistent wordt bestuurd
door vertegenwoordigers van gemeenten, veiligheidsregio’s en ondernemers en heeft daarom geen
winstoogmerk. De Stichting streeft er naar de kosten
voor de gemeenten en veiligheidsregio’s zo laag
mogelijk te houden.

Tarief gemeenten
Aansluitbijdrage

Deelnemende gemeenten betalen een éénmalige
aansluitbijdrage van:
Gemeenten minder dan 20.000
inwoners

€ 2.500

Gemeenten minder dan 100.000
inwoners

€ 5.000

G34 (Groep grote gemeenten)

€ 7.500

G4 (Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam, Utrecht)

€ 10.000

Jaarlijkse bijdrage

De kosten van een jaarabonnement zijn € 0,04 per
inwoner.
Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Aanbieding

Gemeenten die in 2013 aansluiten, worden gezien
als participanten en hebben recht op:
• Inspraak bij ontwikkeling.
• Kostenloze training.
• Verlaging jaarkosten vanaf 2017 (indien de begroting dat toe laat).

EvenementAssistent

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Toekomstige ontwikkelingen
1. Koppeling met Ondernemingsdossier

Het Ondernemingsdossier biedt ondernemers en
overheden de mogelijkheid om vanuit een standaardproces met elkaar te communiceren over
regelgeving en verplichtingen. De EvenementAssistent heeft al een directe koppeling met het
Ondernemingsdossier en is daardoor één van de
diensten die gemeenten nu al aan kunnen bieden
aan gebruikers van het Ondernemingsdossier.

2. Koppeling met het LCMS

Het landelijk project Netcentrisch Werken wil een
koppeling laten ontwikkelen tussen de
EvenementAssistent en het Landelijk Crisis
Management Systeem. Belangrijk voor de juiste
preparatie van evenementen. De koppeling beoogt
een snelle oproepbaarheid van evenementengegevens bij calamiteiten.

3. Koppeling met Nationale Politie Kalender

Er is grote behoefte bij de politie om dubbel werk bij
het invoeren van evenementengegevens in de
Politiekalender te voorkomen. Door de projectgroep
PSH-EB is de intentie uitgesproken om een
aansluiting te realiseren tussen de EvenementAssistent en de Nationale Politie Kalender(PSH-EB).

4. Afstemming met ministerie VenJ

Vanaf begin 2014 treedt een nieuwe AMvB
‘brandveilig gebruik niet-bouwwerken - Overige
Plaatsen’ in werking. Voor deze AMvB kan de
aanvrager via een nog te ontwikkelen formulier een
aanvraag of melding indienen bij de gemeente. Een
groot deel van deze aanvragen zal afkomstig zijn uit
de evenementensector. Met het ministerie van
Veiligheid en Justitie is afgestemd dat meldingen en
aanvragen bij de gemeente via de EvenementAssistent kunnen plaatsvinden.
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5. Overige landelijke ondersteuning

• Het voorlichtingsprogramma ‘Beter Concreter’ van
de ministeries BZK, EL&I en de VNG zal waarschijnlijk de uitrol van de EvenementAssistent naar gemeenten via voorlichtingsbijeenkomsten en haar
netwerk van regionale ambassadeurs ondersteunen.
• KING, het kwaliteitsinstituut van VNG, gebruikt
momenteel het functioneel ontwerp van de
EvenementAssistent mede als basis voor het herijken van de specificaties van het formulier
Evenementenvergunning aanvragen, Melding
Evenement.
• De EvenementAssistent is mogelijk onderdeel van
de landelijke campagnes voor gebruik van
E-herkenning door gemeenten en bedrijven.

6. Afstemming met overige partijen

• Onderzocht wordt of samenwerkingen met adviesorganisatie Tauw (natuurwetgeving) en de
Vereninging voor Sportgeneeskunde (VSG) en het
ministerie van VWS voordelen oplevert.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de EvenementAssistent kijkt
u dan op www.evenementassistent.nl.
De eerste release van de EvenementAssistent is
vanaf eind september 2013 beschikbaar. Vlak
voordat de aanvragen van het volgende seizoen
zullen binnenkomen. Vanaf medio september vinden
regionale bijeenkomsten plaats waarin de
EvenementAssistent wordt gedemonstreerd.
Wilt u al in 2013 aansluiten dan wordt u beschouwd
als participant en bepaalt u mede hoe de
EvenementAssistent verder wordt ontwikkeld.
U kunt uw interesse kenbaar maken via
info@evenementassistent.nl.
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COLOFON
Bestuur Stichting EvenementAssistent

Dhr. Hans Onno van den Berg, Voorzitter, Strategie en beleid
kunst en cultuur
Dhr. Niek Meijer, Penningmeester, Burgemeester van Zandvoort
Dhr. Herald van de Bunt, Bestuurslid, Voorzitter VVEM
/plv Dhr. Hans Ligtermoet Directeur VVEM
Mw. Nicole Vermolen, Secretaris, Voorzitter BOVAK
Dhr. Jos Stierhout, Bestuurslid, Algemeen directeur
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Werkorganisatie Stichting EvenementAssistent
Dhr. Peter van Eick, Directeur

Mede-opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Betrokken organisaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vereniging van Evenementen Makers (VVEM)
Gemeente Zandvoort
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders
(BOVAK)
Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie
(NOC*NSF)
Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF)
Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO)
Nederlandse Kermisbond (NKB)
Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties
(VSCD)
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(EL&I)
Impactive
Centrum voor publieke innovatie

Contact

www.evenementassistent.nl
info@evenementassistent.nl

EvenementAssistent

